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               Plán výchovné poradkyně - školní rok 2022/2023 

Měsíc Plán činností 

září Depistáž nových žáků 

Tabulky evidence žáků pro SPC 

Seznam žáků s doporučením ke vzdělávání – doba platnosti 

Příprava IVP 

Konzultace s pracovníky SPC o vyplňování IVP 

Schůzka školské rady 

říjen Informace pro žáky 8. a 9. roč. o učebních oborech 

Dny otevřených dveří – návštěvy SOU a OU 

Příprava na profesní vyšetření žáků 9. ročníku 

listopad Profesní vyšetření žáků 9. ročníku  

Exkurze na SOU - Dny otevřených dveří 

Konzultace se speciálně pedagogickými centry 

Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí 

Konzultace se zákonnými zástupci 

Technický jarmark pro žáky 8. a 9. roč. 

prosinec Seznámení žáků 9. ročníku s vyplňováním přihlášek ke studiu  

Volba profese pro žáky 9. roč. - vyhledávání na PC 

Propagační materiály oborů jednotlivých učilišť /viz nástěnky k volbě 

povolání/ 

Třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků s náboráři ze středních škol 

Konzultace s SPC, příprava formulářů a podkladů k vyšetření žáků 

leden Kontrola plnění IVP 

Koordinace vyplňování přihlášek 

Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2022/2023 

Individuální konzultace se zákonnými zástupci o hodnocení prospěchu a 

chování žáků za 1.pololetí školního roku 

únor 

 

 

Konzultace s rodiči vycházejících žáků o výběru učebního oboru 

Příprava přihlášek k podpisu paní ředitelkou 

Předávání přihlášek žákům k přijímacímu řízení na střední školy 

Spolupráce s rodiči žáků 9. roč. na odeslání přihlášek na střední školy 

březen 

 

 

Evidence Zápisových lístků pro žáky 9. roč.  

Příprava Zápisových lístků, předání žákům 9.roč. 

Informace o postupu k vyplňování a zasílání zápisových lístků na SOU 

 

duben 

 

 

 

Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2022/2023 

Kontrola platnosti doporučení žáků ke vzdělávání  

Koordinace vyhodnocení podpůrných opatření 

Spolupráce se SPC a příprava podkladů k vyšetření žáků 

 



Měsíc Plán činností 
 

květen Vyhodnocení přijímacího řízení  

Kontrola správnosti vyplněných Zápisových lístků a zapsání se na střední 

školy 

Příprava besedy na ÚP Uherské Hradiště pro žáky 8. roč. o profesní 

orientaci      

 

červen 

 

 

 

 

 

Seznam vycházejících žáků s ukončenou povinnou školní docházkou 

Žádosti rodičů k prodloužení povinné školní docházky 

Hodnocení plánu VP 

Koordinace hodnocení IVP žáků 

Schůzka ŠR      

 

23. září 2022 

Uherský Brod 

Vyhotovila: PaedDr. Hana Jurásková, VP 

 

 

 


